MANAGEMENTSYSTEEM
CERTIFICAAT
Certificaat nr.:
251646-2017-AE-NLD-RvA

Initiële certificatie datum:
06 November 2018

Geldig:
07 November 2021

– 06 November 2024

Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van

Van der Helm Bedrijven B.V.
Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en Rodenrijs, Nederland
en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat

voldoet aan de eisen gesteld in de Milieumanagementsysteem norm:

ISO 14001:2015

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Uitvoeren van grond-, weg-, en waterbouw werkzaamheden, inclusief bemand
machineverhuur. Uitvoeren van werken op het gebied van grond-, weg- en waterbouw,
gespecialiseerd in het bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwlocaties. Monstername en
begeleiding in risicovolle omgeving op het gebied van milieukundig
(water)bodemonderzoek, (water)bodemsanering en partijkeuring. Begeleiding in risicovolle
gebied van ecologie. Uitvoering van asfalt- en fundatieonderzoek en landmeetkundige
werkzaamheden. Uitvoeren en begeleiden in risicovolle omgeving van Civiel-, Cultuur-, en
Milieutechnische werken.
Dit certificaat is verstrekt op basis van het ISO 14001 certificatiesysteem van SCCM.

Plaats en datum:
Barendrecht, 18 augustus 2021

Voor het kantoor van afgifte:
DNV - Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, Netherlands

J.H.C.N. van Gijlswijk
Management Representative

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.
GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

Certificaat nr.: 251646-2017-AE-NLD-RvA
Plaats en datum: Barendrecht, 18 augustus 2021

APPENDIX BIJ CERTIFICAAT
Van der Helm Bedrijven B.V.
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd:
Naam locatie

Adres locatie

Scope locatie

Kees van der Helm Loonbedrijf B.V.

Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en

Uitvoeren van grond-, weg-, en waterbouw

Rodenrijs, Nederland

werkzaamheden, inclusief bemand
machineverhuur.

VanderHelm Milieubeheer B.V.

Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en

Monstername en begeleiding in risicovolle

Rodenrijs, Nederland

omgeving op het gebied van milieukundig
(water)bodemonderzoek,
(water)bodemsanering en partijkeuring.
Begeleiding in risicovol gebied van
ecologie. Uitvoering van asfalt- en
fundatieonderzoek en landmeetkundige
werkzaamheden.

VanderHelm Projecten B.V.

Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en

Uitvoeren van werken op het gebied van

Rodenrijs, Nederland

grond-, weg- en waterbouw,
gespecialiseerd in het bouw- en woonrijp
maken van nieuwbouwlocaties. Uitvoeren
en begeleiden van risicovolle Civiel-,
Cultuur- en Milieutechnische werken.

Van der Helm Bedrijven B.V.

Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en

Uitvoeren van grond-, weg-, en waterbouw

Rodenrijs, Nederland

werkzaamheden, inclusief bemand
machineverhuur. Uitvoeren van werken op
het gebied van grond-, weg- en
waterbouw, gespecialiseerd in het bouwen woonrijp maken van
nieuwbouwlocaties. Monstername en
begeleiding in risicovolle omgeving op het
gebied van milieukundig
(water)bodemonderzoek,
(water)bodemsanering en partijkeuring.
Begeleiding in risicovolle gebied van
ecologie. Uitvoering van asfalt- en
fundatieonderzoek en landmeetkundige
werkzaamheden. Uitvoeren en begeleiden
in risicovolle omgeving van Civiel-,
Cultuur-, en Milieutechnische werken.

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.
GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance
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